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Szafa skrytkowa 3p     Szafa skrytkowa 24p 

 

 

 
Szafa skrytkowa 6p     Szafa skrytkowa 12p 

 

 

 

 
 SZAFY SKRYTKOWE 

Wymiary: 45cm x 93cm, wysokość: 191cm 
Ilość schowków: od 3 do 24, 
Konstrukcja: lakierowana proszkowo, podstawa do transportu paletowego, Kolor 
dostępny: szaro - czerowny, szaro - niebieski, 
Zamykanie: keylock, keylock master, 
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RED WORKER SES / SBS 

SAFE ELECTRIC SYSTEM 

 

 

 

System przeznaczony do 
rozszerzenia funkcjonalności 
szaf skrytkowych pozwala na 

kontrolowanie dostępu do 
skrytek na określony czas po 
wniesieniu opłaty za pomocą 

wrzutnika monet 
 
 

SES Safe Electric System 
został opracowany w wersji 

umożliwiającej dostęp do 
skrytek metedą drukowania i 
skanowania biletu z kodem 

kreskowym 

 

SBS Safe Biometric System 

opracowy w sposób dostępu biometrycznego, 
metodą skanowania lini papilarnych. System 
SBS dodatkowo posiada funkcje identyfikacji 
osób, statystyki wynajmu , godziny otwarcia 

 

SES / SBS 

- rozmiar kabinety 45cm x 108cm x 199cm, 

- ilość obsługiwanych szaf 3szt, max 96 skrytek, 

- wrzutomat bilonowy, 

- zamknięcie skrytki na wielokrotność 1h, 

- kolorystyka szaro - czerwona, szaro - niebieska, 

- trwałe malowanie proszkowe, 

- podstawa przystosowana do transportu paletowego, 

-- możliwość wzmocnionego zamknięcia, 

-- możliwa wersja wandalodporna, 

-- możliwa wersja do użytku zewnętrznego, 

-- możliwa wzmocnione zasilanie awaryjne 
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Safe Elektric System SES-12E 

 

 

- wymiar 45cm x 115cm x 199cm 

- 12szt skrytek 

- podtrzymanie przy zaniku zasilania 12h 

- system dostępu bilet z kodem kreskowym 

-kolor szaro - czerwony 

 

 

 
 

 

Przykładowe zestawienie - podgląd SES-12E 
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Safe Biometric System SBS-48B 

 

 

- wymiar 45cm x 201cm x 199cm 

- 48szt skrytek 

- podtrzymanie przy zaniku zasilania 24h 

- system dostępu biometrycznego 

-kolor szaro - czerwony 

 

 

 

 
 

 

Przykładowe zestawienie - podgląd SBS-48B 
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Safe Biometric System SBS-45B 

 

 

- wymiar 45cm x 201cm x 199cm 

- 45szt skrytek 

- podtrzymanie przy zaniku zasilania 12h 

- system dostępu biometrycznego 

-kolor szaro - niebieski 

 

 
 

 

 

Przykładowe zestawienie - podgląd SBS-45B 

 


